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Mitıl mőködik Japán? 
Írta: Szita Gábor 

Ezt a kérdést NAKAMURA Akira professzor tette 
föl és válaszolta is meg azonnal még 1992-ben, ami-
kor jó szerencsémnek, no meg a Japán állam nagy-
vonalúságának köszönhetıen egy hónapos tanul-
mányúton vettem részt a szigetországban. 
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A JICA (Japán Nemzetközi 
Együttmőködési Ügynökség) a 
japán ODA program technikai 
együttmőködés részéért felelıs. 
Mintegy 1200-an dolgoznak a 
JICA Japánban mőködı és 84 
külföldi irodájában. A JICA tevé-
kenysége – többek között – az 
alábbi programokból áll: 
1) Technikai továbbképzés prog-
ram* 
2) Szakértık delegálása* 
3) Project típusú technikai együtt-
mőködés* 
4) Mőszeradományozás* 
5) Fejlesztési tanulmányok* 
6) JOCV önkéntesek küldése* 
7) Segélyprogramok támogatása 
8) Japán emigránsok támogatása 
9) Katasztrófa-elhárítás 
A JICA a csillaggal (*) jelzett te-
vékenységeket folytatja Magyar-
országon. 

A JICA együttmőködése Kö-
zép– és Kelet-Európában  

A közép- és kelet-európai orszá-
gokban történt rendszerváltás 
után a térség számára nyújtandó 
segítségben érdekelt országok a 
G24* keretein belül kezdték meg 
a segítségnyújtást. Nemzetközi 
szervezetek, többek között az 
IMF és a Világbank szintén sze-
repet vállaltak a folyamatban. A 
G24 határozataival párhuzamo-
san, 1990-tıl a japán kormány 
fokozatosan terjeszti ki az együtt-
mőködést, bevonva a programba 
a régió 18 országát. A Közép- és 
Kelet-Európának nyújtott Japán 
segélyprogram alapelvei 
Mióta Japán 1990-ben teljes körő 
együttmőködésbe kezdett a kö-
zép- és kelet-európai országok-
kal, a segítségnyújtásban az 
alábbi területek élveznek priori-
tást: 
• Támogatás a piacgazdaságra 

történı átállásban (gazdasági 

irányvonalak, termelékenység 
növelése, management kont-
roll, stb.) 

• K ö r n y e z e t i  b e h a t á s o k 
(vízszeny-nyezés, hulladék-
hasznosítás, stb.) 

• A gazdasági infrastruktúra re-
habilitálása. 

 
A JICA együttmőködése Ma-
gyarországon 

A JICA technikai együttmőködési 
programja Magyarországon 
1989-ben indult és azóta folya-
matosan nıtt: 2000-ig összesen 
51,54 millió USD-t tett ki. 
Az együttmőködés a következı 
területeket foglalja magában: 
• Technikai továbbképzés: 2001-

ig 686 magyar vett részt to-
vábbképzésen Japánban, a 
Third Country Training Progra-
mok résztvevıinek a száma 
pedig 52 volt. 

• Szakértık delegálása: 2001-ig 
összesen 83 szakértı. 

Morioka 
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• Project típusú technikai együtt-
mőködés: A Magyar Termelé-
kenységi Központ Projekt. 

• Mőszeradományozás. 
 
2000-ig összese 420 millió japán 
yen (kb. 3,2 millió USD) értékben 
(ez az összeg csak a kórházak-
nak és egyéb intézményeknek 
juttatott 13 mőszert foglalja ma-
gában, nem tartalmazza a többi 
adományt). 
• Fejlesztési tanulmányok: 1990-

tıl 2001-ig összesen 7 alkalom 
• Japán Külföldi Önkéntes Szol-

gálat (JOCV): 1991-tıl 2001-ig 
96 önkéntes  

 
A JICA együttmőködési poten-
ciálja Magyarországon 

Az átmeneti idıszak elmúlt évti-
zedében Magyarország olyan 
feltételek kidolgozásán munkál-
kodott, amelyek megfelelnek a 
piacgazdaság támasztotta új kö-

vetelményeknek. A drasztikus 
struktúraváltásból eredı kettıs 
gazdaság problémája a legége-
tıbb kérdés, mellyel hazánknak 
szembe kell néznie, de prioritást 
élvez az EU-csatlakozáshoz 
szükséges feltételek megterem-
tése is. Magyarországon az 
együttmőködést igénylı területek 
a következık: 
• Gazdaságpolitikai management 

(regionális fejlesztés, önkor-
mányzati rendszer) 

• Iparfejlesztés (kis- és középvál-
lalkozások, közvetlen külföldi 
tıke, termelékenység) 

• Gazdasági infrastruktúra fej-
lesztése (közlekedés, távköz-
lés, energia) 

• Szociális infrastruktúra fejlesz-
tése (R&D, technikai oktatás, 
környezet) 

 
Továbbképzések magyar részt-
vevıi Japánban 

A JICA 1989 óta fogad magyar 
résztvevıket Japánban szerve-
zett továbbképzésein. A résztve-
vık, akiknek száma azóta meg-
haladta a hatszázat, az alábbi 
területeken gyarapíthatták tudá-
sukat: 
• termelékenységi management,  
• üzleti management,  
• mezıgazdaság,  
• mezıgazdasági termékek mar-

ketingje, 
• környezetvédelem, 
• egészségügyi adminisztráció, 
• pénzügyi rendszer, 
• általános közlekedési 

management, 
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Nem sok idınk maradt a japán 
kormányzásról és politikáról szó-
ló eszmefuttatás megemésztésére, 
máris jött az újabb lehengerlı 
elıadás a japán gazdaságról.  �� �
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Tokió, Asakusa, sinto templom 


